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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prieskum trhu 

na zabezpečenie zákazky s nízkou hodnotou  v zmysle ustanovenia § 117  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

oslovením vybraných záujemcov, schopných dodať predmet zákazky 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

    Názov:  Školský internát 

    Sídlo:  Považská 7, Košice 040 11 

    IČO:  00606821 

    DIČ:  2021739588 

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

    Číslo účtu:  SK47 8180 0000 0070 0018 5916 

    Číslo telefónu:        055/643 52 05, 055/643 38 86 

    e-mail:  sipovke@sipovke.sk 

 

2. Predmet  zákazky: 

a) Názov zákazky: Stravné poukážky 

b) Druh zákazky: tovar 

c) Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

 30199770-8 - Stravné poukážky  

 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

3. Typ zmluvy:   Kúpna zmluva   

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Školský internát, Považská 7, 040 11  Košice 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Dodanie stravných poukážok pre 

zamestnancov objednávateľa. Podrobnejšia špecifikácia zákazky je uverejnená v systéme 

EKS (www.eks.sk) pod číslom zákazky Z201928856. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:    19.150,-  EUR bez DPH 

 

7. Trvanie zmluvy, resp. lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

01. 10. 2019 do 30. 09. 2021 

 

8. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Predmet zákazky sa bude financovať  formou bezhotovostného  platobného styku v lehote  

      splatnosti 14 dní po obdržaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 

9. Spôsob tvorby ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cenu uveďte bez 

DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH (uchádzač, ktorý nie je platcom DPH 



uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, že sa 

počas realizácie zákazky neplatca DPH stane platcom DPH, nevzniká mu nárok na úpravu 

– navýšenie ceny za predmet zákazky o cenu DPH).  

Uchádzač je povinný do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace 

s realizáciou predmetu zákazky ako aj výšku provízie vrátane DPH. 

 

10. Spôsob predkladania a vyhodnocovania ponúk – prostredníctvom systému EKS 

(www.eks.sk) a to najneskôr do 27. 09. 2019 do 9:14 hod. 

 

 

 

Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie:  Ing. Agnesa Dobálová                                                                                                                                                                                                                              

 

V Košiciach dňa  23. 09. 2019 

 

http://www.eks.sk/

